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Referat 
Årsmøde d. 29. marts 2017 kl. 18:00 i Sørbyhallen. 

 

1. Velkomst ved Formand Brian Jørgensen 
 

2. Valg af dirigent:  
Bent Fischer, valgt 
 

3. Præsentation af LUP Lokal UdviklingsPlan v/Poul Jøren Larsen. 
Poul Jørgen fortalte om Lokalrådets arbejde med LUP´en og omdelte enkelte eksem-

plarer af den næsten færdige LUP. 

 
Mødet afbrudt for fælles spisningen, hvorefter mødet genoptages. 
 

4. Lokalrådets Beretning ved Brian Jørgensen. 
I forbindelse med at vi blev valgt til at lave Luppen fulgte der en pulje på 100.000 kr. 
med, projektet borgerne bestemmer havde til formål at engagere og motivere bor-
gerne herude til at tale sammen om hvad pengene kunne bruges til. 
I lokalrådet valgte vi, og fik godkendt, at pengene skulle fordeles mellem landsbyerne 
herude med 8.000 kr. til hver landsby og 50000 til Sørbymagle, derudover en buffer 
på 10000 til projekter der kunne binde landsbyer sammen på tværs. 
På vores tur rundt i september hvor vi var ved brugsen og i de udvalgte landsbyer, 

med Slagelse kommunes sprit nye demokrati bus, efterlyste vi  ideer og input til bor-

gerne bestemmer. 

Efterfølgende var der i november afstemning i Siffen. vinderprojekterne er beskrevet 

på vores hjemmeside. 

Forebyggelse af ensomhed blandt ældre i landdistrikterne: 

Lokalrådet vil i samarbejde med andre foreninger i området arbejde med projekt "fo-

rebyggelse af ensomhed hos ældre". Det er aktiviteter, der sigter på at modvirke og 

forebygge ensomhed blandt ældre borgere i Sørbyområdet. 

Vi har 4 arrangementer i støbeskeen - Besøg på bagerimuseet, mandetur, fællesspis-

ning og julehygge. 

Håbet er at danne netværk så også de ældre borgerne oplever det "gode liv på lan-

det". 

Udstykning af byggegrunde: Lokalrådet har arbejdet og fået indflydelse på lokalplan 

1168, for området øst for Søparken.  

Sund Sørby: Status på for projekt Sund Sørby, hvor første etape forventes klar med 

fitnesscenter sidst på året. (Poul Jørgen orienterer om alle de nye tiltag) 

Processen med LUP: Vi har i processen med LUPPEN fået meget mere indsigt i vo-

res område, gennem møder med borgerne i landsbyerne, erhvervslivet, institutioner 

og foreninger, med alle de dygtige folk i kommunen: byplanlæggere, borgerkonsulen-

ter, bosætnings konsulenter har vi fået en indsigt i hvordan kommunen ser på os. 

5. Regnskabsaflæggelse (v. kasserer Thorben C. H: Pedersen). 
Thorben gennemgik regnskabet viste et underskud på 24.680,28 kr. 
Regnskabet er vedlagt som bilag. 
Regnskabet blev godkendt at forsamlingen. 
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6. Indkomne forslag. 
Eneste forslag var fra bestyrelsen der havde følgende forsalg til vedtægtsæn-
dringer: 

§5 Økonomi 
Stk. 4. Formanden tegner foreningen over for myndigheder og samarbejdspartnere 

herunder bankforbindelser. 

Stk.5. Kun kassereren har fuldmagt til at foretage økonomiske bevægelser på for-

eningens konto. 

Stk.6. Der anvendes ikke hævekort i foreningen, alle økonomiske afregninger sker 

via elektronisk overførelse. 

Vedtægtsændringerne blev vedtaget. 

 

7. Fastsættelse af kontingent iht. vedtægterne 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsat skal være ”0” kr, hvilket blev vedtaget. 

8. Valg af bestyrelse hvor alle er på valg hvert år. 
Følgende har ønsket at forlade bestyrelsen, vi takker for deres arbejde i besty-
relsen. 
Jette Landsvig 
Thorben C.H. Pedersen 
Thomas Buhl Larsen 
Den nye bestyrelse: 
Brian Køhler Jørgensen,  Bøstrupvej 1   Genvalg 

Poul Jørgen Larsen,  Kirkerupvej 86  Genvalg 

Jørgen Nielsen,  Sørby Parkvej 49  Genvalg 

Mogens Nellemann,  Kirkerupvej 44  Genvalg 

Lizzi Noye,   Sørby Parkvej 40  Genvalg 

Thomas Søgaard,  Bøstrupvej 5  Genvalg 

Per Würfel,   Kirkerupvej 60  Genvalg 

Orla Nielsen,  Overdrevsvej 4  Nyvalgt 

Henrik Hansen,  Fladholtevej 5 Nyvalgt 

9. Valg af og suppleanter: 
Her blev følgende valgt:  
Jens Jeppesen,  Fladholdtevej 9  Nyvalgt 
Thorben C.H. Pedersen Bøstrupvej 54 Nyvalgt 
 

10. Valg af revisorer og suppleant hvor alle er på valg hvert år. 
Bent Fischer,  Egebjergvej 113 Genvalg 

Benny Pedersen,  Kirkerupvej 57  Genvalg 

Revisorsuppleant 
Flemming Hansen  Lorupvej 33  Genvalg 

11. Evt. 
 

Referent:   Dirigent: 

 

Jørgen V. Nielsen  Bent Fischer   


